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TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA ARENGUMEETMETE STATUUT 

 

1. Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) majandusteaduskonna arengumeetmete (edaspidi: 

meetmed) eesmärk on motiveerida majandusteaduskonna akadeemilist personali ja toetada 

tema jätkusuutlikkust. 

 

2. Meetmed kujunevad teaduskonna eelarves selleks eraldatud vahenditest ja personali 

arengut toetavatest strateegiatest (nt personali sihtvärbamine, rahvusvaheline otsing, 

olemasolevate inimeste pädevuste sihipärane ja tasustatud kaasamine, lisarahastuse 

taotlemine valdkonna arengufondist jmt, ülikooli ja ülikooliväliste rahastusmeetmete 

aktiivne kasutamine jmt). 

 

3. Meetmete osas teeb teaduskonna valitsus otsused valituse liikmete ettepanekul ja laekunud 

taotluste alusel. Kaks korda aastas vaatab valitsus süstemaatiliselt üle teaduskonna 

personali koosseisu, potentsiaali, töölepingute tingimused ning erialade vajaduste 

hetkeseisu ja tulevikuperspektiivi. 

 

4. Reeglina määratakse toetus eraldi finantsallikalt palga osana kokku lepitud perioodiks. 

 

Rakenduskava 

 

1. Kaks korda aastas vaatab valitsus süstemaatiliselt üle teaduskonna personali koosseisu, 

potentsiaali, töölepingute tingimused ning erialade vajaduste hetkeseisu ja tuleviku-

perspektiivi.  

 

2. Paralleelselt palub valitus programmijuhtidelt ülevaate vastava õppekavaga seotud 

akadeemilise personali (piisavuse) kohta, pidades silmas ka õppekavade võimaliku 

avamise ja sulgemise asjaolusid (nt millise kitsama eriala õppejõu järele eriti suur vajadus 

jmt). 

 

3. Vajaliku erialatäienduse saamiseks teaduskonna vilistlaste ja endiste töötajate 

tagasitoomine (nt lisanduva ametikoha palgafond/palgafondi osak koos lisarahastuse 

kaasamisega). 

 

4. Uute ametikohtade rahvusvaheliste konkursside kuulutamine koos kandidaatide 

sihtotsinguga (nt motiveeriva palga võimaldamine kaasates ka muid rahastamisvõimalusi 

nt valdkonna arengufond, Mobilitas Pluss). 

 

5. Akadeemilise personali arengut märgates edutamine läbi kõrgema akadeemilise ametikoha 

konkursi väljakuulutamise (nt meetmest kõrgema ametikoha palgavahe). 

 



6. Otsida palga tõstmiseks lisameetmeid olemasolevate inimeste potentsiaali kaasamiseks, 

motiveerimiseks ja tasustamiseks (nt hea õpetamise grant, valdkonna arengufond, 

Mobilitas Pluss toetuste taotlemine). 

 

7. Akadeemilise jm personali teaduskonnale oluliste pädevuste esiletõstmine ja läbi 

pädevuste rakendamise finantsiline motiveerimine (nt õppejõu või doktorandi kaasamine 

läbi töö(võtu)lepingu projektijuhtimisse, konsultandina vmt). 

 

Arengumeetmete rakendamisel olulised kaasatavad võimalused: 

 

Mobilitas Pluss programmist pakutavad mobiilsustoetused: 

 Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus – välisriigist Eestisse tuleva teadlase teadus- ja 

arendustegevuse uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks. 

 Tagasipöörduva teadlase toetus – välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval 

tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase teadus- ja arendustegevuse 

uurimisprojekti täitmiseks. 

 Tippteadlase toetus – välisriigist Eestisse tuleva rahvusvahelisel tasemel nimeka teadlase 

teadus- ja arendustegevuse uurimisprojekti täitmiseks. 

 Koolitused ja õppevisiidid teadlastele – toetus Eestis teadus- ja arendusasutuses töötava 

teadlase välisriikides toimuvates erialastes koolitustes ja täiendõppes osalemiseks. 

 

Sotsiaalteaduste valdkonna arengufond – tegevus 5.5. Uute kõrge teaduspotentsiaaliga 

inimeste (sh välismaal elavate eestlaste repatrieerimine) kaasamiskulude kaasfinantseerimine. 

 

Hea õpetamise grant – TÜ õppetegevuse toetuse fondist on eraldatud 116 248 eurot TÜ 

õppejõudude parimate õpetamispraktikate esiletõstmiseks ja levitamiseks. 

 

Enesetäienduseks välismaal kasutatavad rahastusvõimalused TÜs: 

Töötajate mobiilsust toetavad erinevad programmid, mis erinevad oma sisu, tingimuste ja 

sihtgrupi poolest: 

 Erasmus+ programmi info ja statistika 

 Erasmuse töötajakoolitus 

 Erasmuse õppejõuvahetus 

 Erasmus+ üleilmne õpiränne 

 Õppejõudude mobiilsustoetus 

 Teadlasvahetus partnerülikoolidega 

 Riiklikud teadlasvahetuse koostöölepingud ja välisriikide stipendiumiprogrammid 

 Eesti Teaduste Akadeemia teadlasvahetus 

 Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm 

 Riikidevahelised vahetusprogrammid 

 

http://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/mobilitas-pluss-mobiilsustoetused/
https://siseveeb.ut.ee/et/sotsiaalteaduste-valdkonna-arengufond
https://siseveeb.ut.ee/et/ope-teadus/hea-opetamise-grandid
https://siseveeb.ut.ee/et/tugitegevused/eneset%C3%A4iendamine-v%C3%A4lismaal

